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ПОЛОЖЕННЯ 

про Мандатну комісію 

Спільного представницького  органу репрезентативних  

всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні 

 

1. Загальні положення 
 

1.1. Мандатна комісія Спільного представницького органу 

репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок  на національному 

рівні (далі – Мандатна комісія СПО об’єднань профспілок) є робочим органом 

СПО об’єднань профспілок.   

1.2.  Рішення про утворення Мандатної комісії СПО об’єднань 

профспілок, її кількісний та персональний склад, затвердження кандидатури 

керівника, заступника керівника приймає СПО об’єднань профспілок за 

пропозицією репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок - 

суб’єктів Угоди про утворення СПО   об’єднань профспілок (далі - об’єднання 

профспілок – суб’єкти Угоди). 
 

 1.3.   Мандатна комісія підпорядковується СПО об’єднань профспілок і 

діє до  обрання її нового складу. 

1.4. Діяльність Мандатної комісії СПО об’єднань профспілок 

здійснюється відповідно до Положення про СПО об’єднань профспілок та 

цього  Положення. 

 
 

2. Повноваження Мандатної комісії СПО об’єднань профспілок 

 

2.1. Мандатна комісія СПО об’єднань профспілок :     

 2.1.1 попередньо вивчає документи та готує проекти рішень СПО 

об’єднань профспілок у випадках: 

 припинення повноважень членів СПО об’єднань профспілок з 

підстав, передбачених статтею 9 Положення про  СПО об’єднань профспілок; 

 припинення повноважень Голови СПО об’єднань профспілок та 

його заступників з підстав, визначених статтею 15 Положення про СПО 

об’єднань профспілок; 

 виключення об’єднання профспілок – суб’єкта Угоди зі складу СПО 

об’єднань профспілок за невиконання одного із зобов’язань пункту 14 Угоди 

про утворення СПО об’єднань профспілок  чи протидії виконанню Генеральної 

угоди 

 2.1.2. розглядає заяви окремих членів СПО об’єднань профспілок з 

питань діяльності СПО об’єднань профспілок (дотримання регламенту, 

легітимності прийнятих рішень тощо); 
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 2.1.3. виконує інші рішення СПО об’єднань профспілок та доручення 

його керівництва.  
 

 

3. Права Мандатної комісії СПО об’єднань профспілок: 
 

3.1. Для здійснення своїх повноважень Мандатна комісія СПО об’єднань 

профспілок має право: 

3.1.1. одержувати документи, відповідну інформацію, пояснення від 
об’єднань профспілок – суб’єктів Угоди про утворення СПО об’єднань 
профспілок, членів СПО об’єднань профспілок та його керівництва; 

3.1.2.  отримувати консультації, допомогу членів СПО об’єднань 
профспілок,  при необхідності залучати їх (за згодою) до перевірок і підготовки 
висновків; 

3.1.3. готувати проекти рішень СПО об’єднань профспілок з питань, що 
відносяться до її компетенції. 

 
 

4. Організація  роботи Мандатної комісії СПО об’єднань профспілок 
 

4.1. Роботу Мандатної комісії СПО об’єднань профспілок організовує її 
керівник, який скликає засідання Мандатної комісії СПО об’єднань профспілок, 
вносить пропозиції щодо проекту  порядку денного та головує на засіданні. 

 У разі відсутності керівника  ці повноваження виконує його заступник. 

4.2. Засідання Мандатної комісії СПО об’єднань профспілок проводяться 
в міру необхідності і є правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше 
4-х  її членів. 

4.3. Засідання Мандатної комісії СПО об’єднань профспілок 
протоколюється. 

4.4. Рішення Мандатної комісії СПО об’єднань профспілок вважається 
прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як половина її членів.  

У разі незгоди члена Мандатної комісії СПО об’єднань профспілок з 
прийнятим рішенням він висловлює свою окрему думку, яка заноситься в 
протокол.  

4.5. Матеріально-технічне забезпечення роботи Мандатної комісії СПО 

об’єднань профспілок здійснюється відповідно до кошторису, затвердженого 

рішенням СПО об’єднань профспілок.   
 


